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Цілі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

у сфері якості на 2020/2021 навчальний рік 

 

№ 

з/п 
Визначена ціль Відповідальний 

Терміни 

виконання 

1 Організувати поступове впровад-

ження системи управління якістю в ННІ 

«Каразінський банківський інститут» 

Іваненко Людмила, 

начальник управління 

якості освіти 

01.06.2021 р. 

2 Проєкт 2.1. Створити передачі 

науково-популярного циклу про цікаву 

науку у форматі STEAM зі студентами, 

викладачами та науковцями університету 

у ролі сценаристів та ведучих 

Фоломєєв Максим, 

директор центру зв’язків з 

громадськістю;  

Проценко Михайло, 

директор університетської 

медіастудії 

31.12.2022 р. 

3 Проєкт 2.2. Запуск систематичної 

інформаційної on-line розсилки для 

випускників та всіх зацікавлених 

Посохов Сергій, 

завідувач кафедри 

Історіографії, джерело-

знавства та археології 

історичного факультету 

01.06.2021 р. 

4 Проєкт 2.6-2.7. Розробити 

вебплатформу з працевлаштування та 

практичної підготовки 

(працевлаштування) 

Лобанов Дмитро, 

директор Навчального 

центру практичної 

підготовки і 

працевлаштування 

Управління якості освіти 

01.09.2021 р. 

5 Проєкт 2.9. Проведення навчання з 

комп’ютерної грамотності для груп 

науково- педагогічних працівників та 

працівників університету з урахуванням 

відмінності їх рівня компетентності. 

Лазурик Валентин, 

декан факультету 

комп’ютерних наук; 

Куліш Сергій, 

начальник служби 

управління персоналом 

01.07.2021 р. 

6 Проєкт 2.14. Проведення акредитації 

освітньо-наукових програм підготовки 

докторів філософії 

Іваненко Людмила, 

начальник управління 

якості освіти; 

Коньшина Ангеліна, 

завідувач відділу 

аспірантури і 

докторантури 

01.02.2021 р. 
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7 Проєкт 3.1. Створити «Каразінський 

Всесвітній Клуб» («Karazin Worldwide 

Club») 

Хижняк Олександр, 

начальник управління 

міжнародних відносин 

01.05.2021 р. 

8 Проєкт 3.2. Запуск адаптованих 

мовних версій нового сайту університету, 

орієнтованих на певні регіони 

(китайської, французької, турецької, 

німецької, російської) та забезпечення їх 

сталого супроводу. 

Фоломєєв Максим, 

директор центру зв’язків з 

громадськістю 

01.08.2021 р. 

9 Проєкт 3.7. Впровадити чотири нові 

англомовні освітні програми 

Навроцький Олексій, 

директор навчально-

наукового інституту 

міжнародної освіти 

01.09.2021 р. 

10 Проєкт 3.7. Створити сервісний центр 

Навчально-наукового інституту 

міжнародної освіти за принципом 

«єдиного вікна», що об’єднає функції 

деканату іноземних студентів, служби 

розміщення, паспортної служби, 

контрактного відділу, служби дозвілля та 

адаптації, сервісної служби тощо 

Навроцький Олексій, 

директор навчально-

наукового інституту 

міжнародної освіти 

01.03.2021 р. 

11 Проєкт 4.6. Розробка аудіогідів для 

різних категорій відвідувачів (інвалідів, 

іноземців тощо), кьюар-кодів, 

спеціальних екскурсій для людей з 

обмеженими можливостями. 

Створення офіційних сайтів музеїв 

(варіант – Музейно-виставкового 

комплексу). 

Посохов Сергій, 

завідувач кафедри 

Історіографії, джерело-

знавства та археології 

історичного факультету 

01.05.2021 р. 

12 Проєкт 5.4. Створення електронної 

бази даних резерву персоналу 

університету за категоріями з 

визначенням індивідуального стану 

кожного працівника, його потреб та 

можливостей 

Куліш Сергій, 

начальник служби 

управління персоналом 

01.04.2021 р. 

13 Проєкт 5.5 Оцінка ефективності 

діяльності персоналу університету 

(Проведення оцінювань продуктивності 

роботи згідно з показниками: 1) 

ефективної праці, 2) аудиторного та 

суспільного навантаження у освітньому 

процесі, 3) групової та індивідуальної 

відповідальності за результати спільної 

діяльності. Оцінка персоналу за методом 

«360 градусів») 

Махновський Сергій, 

заступник начальника 

служби управління 

персоналом 

01.06.2021 р. 
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